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A  „ V e n d v i d é k i  M a g y a r  K ö z m ű v e l ő d é s i  E g y e s ü l e t - '  h iv a t a l o s  k ö z lö n y e .

Y'iizkt'V/.vctilnk tos/,in<r;it;ís;ii.

A baj, amit n mull <*ikk«*nilK*n fejte
gettem, m*m helyi, <!«.* országos szorcmsúl- 
lenség. Az a pióca had, mely másból, mini 
a nép csalásából, élni nem Imi, reá vetette 
m agát az egész országra s fényes, de hazug 
ígéretekkel behálózza mindenfelől a tapasz
talatlan népet.

Néhol azonban már megmozdult a 
hatóság is, amennyiben a pusztító árnak 
gátat vetni igyekszik. És ez igen könnyen 
fog menni. Csak a törvényt kell teljes szi
gorával alkalmazni. Az MMM». évi XXV. t.-c. 
megtiltja az áruknak nem kereskedőknek 
való kiszolgáltatását, illetve azok részére 
megrendelés gyűjtését. A pénz is á r u ; aki 
tehát erre megrendeléseket gyűjt, meg ha 
igaz Ígéretekkel és nem hazug szédelgéssel 
dolgozik is, bele ütközik a törvénybe és 
szigorúan büntetendő.

Ennek a (elfogásnak adtak kifejezést a 
nagyatádiak is, akik egy szemtelenül a népet 
tönkretevő pénzkö/.velilö ellen a következő 
igen jellemző és megszívlelendő beadványt 
nyújtottak be a közigazgatási hatósághoz:

Tekintetes Főszolgabíró UH 
Sttlller bajos nagykanizsai lakos ellen, akinek 

Nagyatádon pén/.küzvelilési irodája van, az ipar- 
törvény (1884. XXVII. t.-csikk) IÖ7. íjának d) 
pontjába és az HXH). évi XXV. t. cikk I. íj ába 
ütköző kihágások miatt tisztelettel alulírottak fel
jelentést teszünk és kérjük, hogy öt a törvény 
szigorával megbüntetni szíveskedjék. Nevezett 
ügynöknek a Széchenyi-téren levő irodahelyisége 
fölé kifüggesztett cégtábláján a következő felirat 
olvasható: „Magyar gazdák jelzálogkölcsön- és 
péiizközvctilési liókinlézela*. Már ez a felírás 
beleütközik az ipartörvény Ö8. íj-ának tiltó ren
delkezésébe, mert a tényleges üzleti viszonynak, 
illetve a valóságnak meg nem felelő adatokat tar
talmaz. Ilyen elnevezésű pénzintézet ugyanis de 
facto nem létezik s ha nevezett ügynök „(iók- 
inlézctcr mégis jónak latja a fentebbi hangzatos 
és a valóságnak meg nem felelő felírással ellátott 
cégtáblával díszíteni, mi mást akarhat vele elérni, 
mint az alacsonyabb értelmiséggel 
.magyar gazdát" megtévcsz'eui, félrevezetni?

A tisztességtelen verseny fogalma alá eső ;
ezen műveletei ....gismélii nevezett pénzügynek I
az ide A) alatt mellékelt nyomtatványán, illetve | 

•ii ugyancsak a 
díszeleg. Nevezett pénzügynök 
elárasztotta a járás minden községét, az abban 
foglalt könnyen félreérthető, nem teljesibetö, a 
valósággal homlokegyenest ellenkező, nagy hang
zási) és a megtévesztésre utazó kijelentésekkel és 
ígéretekkel a könnyen hivő és könnyen clúmilhaló

„magyar gazdák* félrevezetéséi szándékolja. Fel
hívjuk a tekintetes Iparhatóság ügyeiméi a hirde
tés következő kitételeire:

I. „Hazai pénzintézettel közvetlen összeköt
tetésben állok." A most jdézott kilétei nem felel 
meg a valóságnak : nevezett pénzügynök egy hazai 
pénzintézettel sem all közvetlen összeköttetésben; 
a „közvetlen összeköttetés" fogalma ugyanis azt 
foglalja magában, hogy az illető pénzintézet bizo
nyos előre meghatározón feltételek mellett ki- 

vele közvetlen összeköttetésben
álló áltál benyújtott kölcsönt. Ilyen szór 
köttclésken nevezett egy hazai pénzintézettel

±  „Törleszléses kölcsönök, vagyis olyanok, 
melyeknél a fizetendő kamattal a töke is lefogy, 
agy hogy a lökét külön megfizetni nem kcll.“ Ez 
a passzus a megtévesztés szándékával egyenesen 
arra van alapítva, hogy félreértessék, elhallgat
ván azt, hogy a fizetendő • o bán a kamat mellett 
a tőketörlesztésre szolgáló összeg is bele számit-

liivö „II
nevezeti pénzügynüknel olyan kölcsön kapható, 
hogy csak a kamatot kell bizonyos ideig fizetni, 
mégis egy szép napon az ember arra ébred, hogy 

tartozik semmivel.
Nem felel meg a valóságnak, sem a tény

leges viszonyoknak, hogy nevezett pénzügyünk a 
hirdetményben megjelölt törlesztési hányad mel
lett szerezne valakinek kölcsönt, de ez egyenesen 
képtelenség is, ilyent akarva sem :

TÁRCA.

K l e o p á t r a  ro m o k .

Minden, ami Kgyptomról, erről az ezer 
ezer éves földről szól, kétségtelenül érdekes, 
mert nincs a világon ország, amely egykor a 
műveltség oly kiváló fokán állolt s jelenleg a 
sülyedés oly nagy mértékéi tüntetné fel, mint ez; 
s nincs ország, melyben a mull hagyományai

A mai modern
nép mesés nagyságú alkotásait. Egy 
hatalmas gulyák és oszlopok csak romjainak 
látása is a fenséges érzetet keltik az emberben, 
egy oheliszk pedig csaknem hihetetlen. Igaz ugyan, 
hogy ez utóbbi 80 100 méter magasságú, a kar-

kööriásokkal csak a világ városai 
Hóma, Haris és London.

Mint minden ország műkincseinek és régi
ségeinek halmazát a főváros, úgy Egyptomét is 
Alexandria szolgáltatja. Már maga a természet

ségü helynek azzal, hogy a Nílus deltájánál és a ! 
tenger parton fekszik, manapság azonban Nagy 
Sándornak eme büszke alkotása kel ezer évet élt 
város csak diiledék és romhalmaz, fénye, dicső
sége, pezsgő élete pár óra alatt megsemmisült s 
kétes, vájjon eléri-e ismét egykori nagyságái?

Csakugyan százait találjuk a romhalmazok- , 
nuk itl, de különösen környékén.

Mindenkinek feltűnők lehetnek azonban azok 
a szikla nagyságú oszlopok, melyek épen a Nílus ; 
folyó deltájának szögében fekszenek.

Az itt ott felszökő viz, a köriiskörül burjánzó | 
cserjék, majd ezek közt kimagasló karcsú cédru- j 
sok sejlelik az emberrel, hogy e romok valamikor j 
szebb illőket i< látlak, de senki sem hinné, hogy 
e hely a világ legszebb asszonyának, Kleopátrának 
palotája volt, ki nem hadsereggel és fegyverekkel, 

hódította meg az egész vilá- j 
okát, Anto-

Esténkint a mocsarakból felszálló gőzök és 
tüzes nyelvek, baglyok uhogása, 
más mindenféle vízi állatok hang; 
ezekhez u mocsarak bűzei magával hozó 
áramlatok zenéje bizonyos 
tel keltenek az emberben 
tulvilági hatalom földön tartózkodó helyét sejtet
nek e romokban.

Pedig mekkora csalódása ez a világnak.

epsegev
got legyőző, kévéi y és gőgös 
uiusl és Oklavianusl.

A Nílus folyó áradásai és
következtében annyira i 

ok környéke, hogy szinte mi

kosa lehetne az, ki megközelítené és megtekin
tené ezen romok belsejét.

Közelükbe érve nem romok azok, csak tá
volból látszanak azoknak, bár ez a fizika törvé
nyébe ütközik.

A világ legszebb asszonya úgy látszik még 
az idő vasfogát is meghódította, mert kerülte pa
lotájának, mely pedig már ezer éves, viharos 
múlttal ékeskedik, mint külsejét, mint belsejét, 
hogy hadd hirdesse ezzel is a világnak, mekkora

folylo-

Nem is kiváncsi senki sem reájuk, mert a 
arahs legendák szerint az ördögök tivornyái-

Az
vájtak volna, az örökkévalóság bélyegét hordja 
magán, támogatják ebben még a körül 
inas bástyák is, amelyek csak ; 
tál, inni és dóri oszlopok i 
ben a pyramisszerü tornyokat, továbbá a bejárat



az itt megjelölt törlesztési hányad a lehetőség 
legolcsóbb határa, mely mellett a pénzintézetnek 
abszolúte semmi haszna nem maradna, olyan 
hazai pénzintézetet pedig, azt hisszük, nevezett 
pénziigynük sem ismer, mely csak azért adná ki 
pénzét, hogy ki legyen adva. de hasznot 
nem akar.

4. „Mindkétforma kölcsön a fél által fel- 1 
mondható és bármikor akar egészben, akár rész
ben visszafizethető. “ Nevezett pénzügynök itt 
nagy bölcsen elhallgatja mindazon különböző 
nagyságú storno- és biiságdijakat, melyeket a 
pénzintézetek a kölcsönök idő előtti visszafizeté
sénél kikötni és szedni szoktak. Hogy ezt milyen 
célzattal teszi, azt a fentebb előadottak után fej
tegetni felesleges. Amit e pontban nevezett pénz
ügynök igér, az abban a formában, amelyben 
ígéri, nem igaz, a valóságnak meg nem felel.

5. „Ha szükséges, én adok kamatnélküli elő
leget bármilyen összegben." Ha igaz az, amit a 
nevezett pénzügynök ebben a pontban igér, úgy 
tisztességtelen verseuy tilalmába ütköző cseleke- ; 
delet visz véghez, ha pedig nem igaz — amit  ̂
sokkal valószínűbbnek tartana, főleg ami az előleg 
kamatnélküli oldalát illeti — úgy a valóságnak 
meg nem felelő ígéretekkel a közönség meg
tévesztő' ét célozza.

ti. „Az összes okmányok lehetnek bélyeg- | 
telcnek.“ Ez egyszerűen meztelen valótlanság, az , 
összes okmányok, még az úgynevezett „konver- i 
ziós“ kölcsönöknél sem lehetnek bélyegtclenek, ; 
annál kevésbé a közönséges kölcsönöknél. Amikor 
a pénzügynök jobb tudomása ellenére efféléket 
igér, teszi azt abban a reményben, hogy az ilyen 
ígérgetések feletébb alkalmasak a könnyen íópre 
menő és az olcsónak hirdetettnek felülő „magyar 
gazdák * megtévesztésére.

7. De beleütközik jelen hirdetésével nevezett 
pénzügynök az 1900. XXV. t.-cikk 1. §-ánakak , 
a megrendelések gyűjtését tilalmazó rendelkezé
sébe is, mert unnak utolsó pontja egyenes ajánl- 
kozást foglal magában arra, hogy megrendelés 
felvételére odautazzék, már pedig nem engedhető 
meg, hogy a fent hivatkozott törvény intenciója \ 
kerülő utón meghiusiltassék.

8. „Kik több kölcsönügyeket szereznek, azok
nak minden ügy után készpénzben illő jutalékot 
fizetek." Kz is egyik üldözendő formája a tisztes
ségtelen versenynek.

Tekintetes Iparhatóság! A fentebb előadottak
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felett láncra kötött oroszlánt, amint hízelegve 
nyaldossa nyelvével az előtte levő pávának fényes 
tolláit, engedik láttatni.

A bejárat előtt levő hatalmas árok valami
kor Nílus egyik ága lehetett, mert bizonyítéka 
annak az árokban heverő, köböl faragott felvonó 
hid, melynek láncai annak idején a sziklakapuból 
faragott assyr-szárnyas bikák szájába szolgáltak.

A bejárattól egy hosszú sorozata az oszlo
poknak vezet a palota előcsarnokához, hol talap
zatát találjuk annak az obcliszkuck, mely ma 
Londont díszíti és a melyet még manapság is 
Kleopátra tűjének hívnak.

A palota előcsarnoka talán a legdíszesebb.
Kehcr márvány szobrait találjuk itt az összes 

mythologiai alakoknak, kezdve Zeustól. le az 
utolsó gygásig vagy satyrig,

Falakba van itt vésve az egész mythos.
Itt látjuk Héra istenasszony hálótermét, 

Aphrodité nyoszolyáját, egy olympusi lakomát, a 
sánta Yulkánu-’ kovács műhelyét, amint éppen 
Achilles pajzsán fáradozik, Pcrscphonénak elrab
lását Hades, az alvilág istene által, de lcgncg- 
hntóbb az Eliscum, hová a meghall boldogok és 
a Tartarus, hová az elkárhozollak lelkei kerülnek.

(Folyt, küv.)

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE“

kétségtelenné teszik, hogy a járás közönségét a 
megtévesztés, a félrevezetés veszélye fenyegeti. 
A valóságnak meg nem felelő, be nem váltható, 
de beváltani nem is szándékolt ezen nagyhangú 
ígérgetések megtévesztésre feletébb alkalmasak, 
tisztelettel kérjük tehát, hogy a járás közönségé
nek veszélyeztetett érdekeit az ipartörvény 157. 
g-álmn foglalt szankció szigorú alkalmazásával 
megvédeni szíveskedjék.

Nagyváradi takarékpénztár rt., 1898. XXIII. 
t.-cikk alapján alakult Nagyatádi hitelszövetkezet, 
mint az 0. K. H. tagja, Nagyatádi járási takarék- 
pénztár rt., 1898. XXIII. t.-cikk alapján alakult 
Bodoiczi hitelszövetkezet, mint az 0. K. H. tagja.

A hadgyakorlatok.
Jöttek, gyönyörűségünkre voltak és 

azután — sajnálatunkra, elvonultak.
Jö ttek : a 3-ik lovas-dandárhoz tartozó 

4-ik dragonyos ezred, 5-ik dzsidás csapat és 
G-ik huszár ezred, Lónyay lovassági dan
dár tábornok és Dragoni főhadnagy, vezér
kari tiszt vezérlete alatt, hogy Muraszombat 
vidékén elvégezzék 10 napra szabott had
gyakorlataikat, amelyek a lehető legfénye
sebben sikerültek.

E hadgyakorlatok a Grácból érkezett ; 
Succovaty táborszernagy, a  Zágrábból .jött 
Malovetz báró altábornagy és a Bécsböl 
érkezett Ottó főherceg, lovassági tábornok
inspektor adlátusa, Brudermann altábornagy 
jelenlétében folytak le.

A dandárparancsnokság törzskarának, 
úgyszintén a fentebb nevezett katonai fö- 
notabilitásoknak hadiszállása Ballyánfalván 
volt, inig a 4-ik dragonyos ezred Bellatin- 
con és vidékén, az 5-ik dzsidás ezred 
Nagy-Barkóctól Csendlakig és a G-ik huszár 
ezred Muraszombat és vidékén volt elszál
lásolva ; itt volt egyúttal az iskola termében 
elhelyezve az ezred parancsnokság, a táv
beszélő és sürgöny-hálózat föhivatala is.

Bevezető soraimban azt irta in : gyö
nyörűségünkre voltak! Igenis, gyönyörköd
tünk, amidőn megérkezni láttuk a nyalka 
huszárokat, a délceg dzsidásokat és az erő
teljes marcona drágán yosokat, akik kisebb- 
nagyobb csoportokban vonultak Végig vá
rosunkon, avagy visszaérkeztek szivet meg
kapó trombitaszó kíséretében hadgyakorla
taikról, porfelhőt boriivá az utcák mentén 
összeverődött kiváncsi emberek tarka cso
portjára.

De gyönyörűségünkre voltak leginkább ! 
künn a szabad ég alatt, a letarolt földeken, 
a zöld pázsitos mezükön, az erdők szegé
lyezte tisztásokon, ahol a legkülönbözőbb ! 
kettes és csoportos felvonulásukat láttuk, 
tüzes rohamaikat, bravúros összecsapásaikat 
és heves összeütközésüket végig néztük, 
amelyek közül legérdekesebb volt a Halmo
son végbement legelső attakt és az úgyneve
zett „Muzgán" végzett szemkápráztató ügyes 
rohamtámadások 'és a mindezt felülmúló 
végütközet, amely felejthetetlen fog maradni 
mindazoknak, akik ezt végig élvezték. Kü
lönösen frappáns szép volt a végütközelben 
az a bravúros, majdnem hajmeresztő döntő 
roham, amelylyel az ellenséget markirozó 
vitéz huszárezred fejtekéből előtört és ma
dár röptéhez hasonlatos sebességgel meg
rohanta a vele szembe száguldó egyesitett 
dzsidás és dragonyos sereget.

Lovak földel hányó galopozása, fegy
verek zajos csőrié lése, kommandók hangos 
hallatása tölti be a levegőt és m i? — mi 
feszült kiváncsi kínos figyelemmel, vissza

fojtott lélekzettel és heves-hangos szívdobo
gással lessük a most történendőket, amikor 
egyszerre, hirtelen, az egymásra csapás leg
utolsó pillanatában felharsan a hornisták- 
nak légetrázó, visszavonulást jelző kü rt
szava — a támadók villámgyorsasággal 
hátrafelé ugratnak, jól iskolázott, ügyes
ugrató kanyarodással arcélbe állanak és __
mint egy lecsillapodott Yulkánus hideg, 
közönyös nyugodtsággal, büszke, önelégült 
önérzettel veregetik muci-paripájukat, törül
hetik piros-poros orcájukat.

És ezzel —  ezzel: „Finita lacom incdia!*

És azután — azután igaz sajnálatunkra 
elvonultak, eltávoztak tölünk.

Eltávoztak: miként eltűnik az árnyék, 
miként szétfoszlik a felhő, miként elsüvit a 
szellő; nem hallszik m ár fegyvercsörgés, 
nem hallatszik puskadörgés, nem hangzik 
m ár trombitaszó és elcsendesült a zajos 
mulató.

AUGUSZTUS 13.

Kedves kötelességet teljesítek, amidőn 
e helyen kifejezésre juttatom Dragoni fő
hadnagy, vezérkari tiszt urnák az egész 
vezérkar nevében tett magasztaló dicséretét 
és szives köszönetét azért a páratlan ked
vességért és előzékeny vendégszeretetért, 
amelyben őket Baltyánfalva kegyelmes vár
ura, nagyméltóságos Szt. Julién gróf része
sítette, szabad rendelkezésükre bocsájtván 
kastélyának összes termeit; úgyszintén 
Schweinhainmer tiszttartó ur és kedves 
családja, bájos leányai, akik önzéstelen jó
ságos szívességgel és odaadó gondos figyel
mességgel úgyszólván elhalmozták magas 
vendégeiket. „Sokat olvastam, még többet 
hallottam már a magyar vendégszeretetről, 
de most kellemesen tapasztaltam, hogy a 
valóság jóval felülmúlja a képzeletemet. 
Úgy jártam, mint Sába királynője, ki sokat 
hallott volt Salamon király bölcsességéről, 
de midőn meggyőződött arról, azt jóval 
nagyobbnak találta;* — ezek voltak Dragoni 
szavai, akinek viszont én, e sorok Írója, 
mondok szives köszönetét azon kedvességért, 
amelyben engem részesített, amikor a tudó
sításomhoz szükséges adatokat rendelkezé
semre bocsájtotta.

Vetőmagról.
A tengeri csövek a szedés és morzso- 

láskor — tehát két ízben — kerülnek 
egyröl-egyre a gazda kezére, mind két al
kalom igen jó arra, hogy a törekvő gazda 
azokat a csöveket válaszsza ki vetőmagnak, 
amelyek a termelendő fajta jellegét leg
inkább magukon viselik. Legalkalmasabb 
azonban a vetőmag megválasztására a sze
dés ideje, amikor a gazda nemcsak .a sze
mek fejlettségére, a csövek benöttségére, 
hanem tekintettel lehel arra is, hogy melyik 
száron mennyi cső van, tehát a tengeri 
termékenységére is, a jobbak közül azokat 
a csöveket fogja vetőmagnak választani, 
melyek kettesével, vagy hármasával foglal
nak helyet a száron. így ezen kiválasztott 
csöveket külön kezeli, külön morzsolja le 
és pedig úgy, hogy a cső két végén levő 
szemeket — lévén ezek fejletlenek — külön 
s a középső részen levőket ismét külön. 
A cső végekről lekerülő szemeket felhasz
nálja takarmányozásra, csak a középső 
részéről lekerülő magvakat fogja vetőmag
nak használni.
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A kalászosoknál: búza, rozs, árpa, zab 
a  vetőmag kiválasztására igen jó alkalom 
az aratás, hordás, csóplés és a maglari 
kezdés.

Aratás elölt megjárva a táblákat, azok
nak azon részét, hol a kalászok legnagyob 
Jiak, a szemek legfejlettebbek és legnehe
zebbek, ahol legegyenletesebben fejlődőit a 
gabona, de nem dűlt meg, külön aratjuk, 
minden további munkálatnál külön kezel
jük, hogy igy mint vetőmagot használhas
suk fel.

Az ilyen utón nyert mag lesz a  leg
alkalmasabb vetésre.

Harmadsorban említettem azon kellé
kek között, melyeket a jó vetőmagtól meg
kívánunk: annak csiraképességét.

A vetőmag esi rak épessége annak nem
csak legfontosabb, de elengédhellen kelléke. 
Ha nem csiraképes a mag, a tisztaság, 
fajta, jelleg, fejlettség mit sem érnek, mert 
hiszen mit érünk el azzal, ha a mag min
den tekintetben megfelelő volna, szép, ép, 
súlyos, tiszta, szóval jól néz ki, de nem 
kel ki. Az olyan mag, mely nem csira- 
képes, vetőmagnak nem használható. Miért 
is minden gazdának ajánlhatom , hogy 
vetés —  e fontos munka —  elölt legalább 
két héttel tegye próbára a vetésre szánt 
magot, győződjék meg annak csiraképessé- 
géröl. Vessen el egy virágcserép vagy fa
ládikába 100 szemet, 10 nap alatt a leg
több mag csirába indul, kellő meleg helyen 
tartva a kis ládikál vagy cserepet. Az esel- ■ 
ben, ha a csírázás megtörtént, számlálja 
meg a kikelt növény szálakat, a talált szám 
m utatja százalékban a próbára tett mag 
csiraképességét, pl. ha búzát csíráztattunk s 
a kikelt szálak száma 92, úgy a búza ' 
csiraképessége 92 százalék.

A gazdának arra kell törekednie, hogy 
Vetőmagjának csiraképessége legalább 80 
százalékot megüsse, ha ennél kisebbnek 
találná a csirázlatás alkalmával, azt vető
magnak ne használja fel, de mégis pénz 
kérdés, mely az ilyen vetőmag elvetésére 1 
kényszeríti, jól markoljon a zsákba vagy 
ereszsze meg a vetögépet, hogy annyival 
több kerüljön a rendesnél a fö'dbe, mint 
amennyivel a csiraképesség mulat.

Ily formán járva el a vetőmag meg
választása körül, reménye lehet a szorgal
mas gazdának, hogy fáradozásait az Ég 
áldással koronázza, jutalm azza meg.

A fentiek azonban csak a vetőmag 
kiválasztására vonatkoznak, nem szabad 
megfeledkezni a gazdának arról sem, hogy 
a  fentiek szerint kiválasztott magvakat a 
vetésre e| is kell készíteni, különösen a 
gabonák magvait.

Nem szabad megfrlcjlkczni a vetőmag 
csávázásáróI. Erről azonban a jövő szám 
ban fogok megemlékezni.

S z e n te h  D e z s ő
gazd. szaktanár.

H Í R E K .

— Személyi hírek. Gróf Szápáry László 
v. b. t. t., volt fiumei kormányzó a napokban a ; 
„Gitana* nevű jachtján Norvégiába utazóit. — 
Dr. Vratarils Iván, ügyvéd, lapunk felelős szer
kesztője, két heti üdülésre felső Magyarországba 
utazott. — Sokál Bozsö, járásbirósági hivatalnok, 
f. hó 2-án Triesztbe utazott, honnan egy Lloyd ! 
gyorsgözössel utazó zarándok csoporttal a Szent- j 
földre megyén.

Dr. Skrilecz Mihály kör és kórházi orvos í 
f, ho ll-étöl szeptember 15-éig a körmendi 2U-ik I

számú honvéd gyalogezredhez fegyvergyakorlatra 
bevonult, Távollétébeu dr. (ieiger Vilmos járási 
és kórházi főorvos helyettesíti.

A ..Vendvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület mulatságáról jövő számunkban számo- 
,w"k Im\  H'itiláii ez ideig a nagy anyaghalmaz 
remlezese befejezhető nem volt.

— Búcsú istentisztelet. Dr. IVank józsef a 
helybeli izr. hitközség lelkésze fiumei főrabbivá 
választatván, hivatalát már e hó folyamán elfog
lalja, miért is híveitől biicsuzandó, f. hó 15-én 
délután fél (í órakor az izr. imnházban búcsú 
isten lisztelet tartalik.

— Köszönet nyilvánítás. Ü méltósága gróf 
Batthyány Zsigáimul országgyűlési képviselő ur a 
vizlcndvai plcbáftinheli jégkárosullak részére 200 
korona segélyt adott. Midőn ezt a nyilvánossá" 
előtt is nyugtatom, szerencsétlen híveim nevében 
ezen önönmagái dicsérő nemes leltért forró kö- 
szönclcmct fejezem ki a méllőságos gróf urnák. 
Csáries József plébános.

Kártérítés. Muraszombat, Darkócz, Ko
rong és Dalt vállfáivá községek gazdái a hadgya
korlatok következtében kisebb-nagyobb károkat 
szenvedlek. A károk megbecslése céljából napok 
óta tárgyal a helyszínén egy őrnagy-hadbiztos és 
a kiküldött polgári bizottság.

Köszönet. Folyó hó 6-án Mursszomhulhuu 
u „Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület" 
javára tartott nagy nyári ünnepély rendezősógé- 
gének, különösen dr. Czifrák János urnák, ki 
lankadatlan buzgalma s kiváló szakértelmével 
nagyban hozzá járult az ünnepély sikeréhez; dr. 
Síimen Lajos, Folezcr Dezső, Pintér Miklós urak
nak fáradliallan tevékenységükért; Kacsé Keroncné, 
Selinell Jánosáé, Fehér Mariska úrnők és Csiszár 
János urnák darabok bemutatása és vezetéséért; 
u Dal és Zeueegyleliiek, Szakonyi Kdilh, Pintér 
Ilka. Mclzkcr Irmus, Kováls Büskc, Sokai Olga, 
Meixner Miezi, Lipics Ilka, Loiicsúr Mariska és 
Szabadfy Etel urlcányoknak, Simon Géza, Pósfay 
Dáezi, Czipoll Árpád. Kováls Laci, Vratarils 
Lajos, Olajos Jóska, Mcsnyárk József és llirselil 
Jenő uraknak előadásukért: lloycr István a helyi
ség díszítésért; az cláriisiláshmi fáradhatatlanul 
hu/gólkodö hölgyeknek s mindazoknak, kik az 
ünnepély sikerét bármi módon előmozdítani tö
rekedlek, a magyarosodás előmozdítását s járá
sunk kulturális elöbaladását célzó eredményes 
buzgalmukért a „V. M. K. E.“ nevében loghálá- 
sahb köszönetiiiikel nyilvánítják, pósfuy Pongráez, 
elnök. Takáts |{. István, uleluök.

Óriási vihar. Moll vasárnap délután óriási 
vihar vonult cl járásunk felelt, ami tetemes káro
kat okozott. Az orkánszerü szél a fákat össze
vissza tördelte, a kukoricái a hatarban mind a 
földre fektette, egyes helyeken az épületeket meg
rongálta. Halmos községben az. uradalom egyik 
istállóját a nagy szélnyomás hcdöntöllc, amely 
alkalommal a lezuhanó telő 2 borjut maga alá 
temetett.

A szombathelyi országos dalosverseny.
Szombathely meghívására az idén az ország 
dalárdái Szombathelyen tartják hangversenyüket. 
A hengversenyeu részt vesznek, mint versenyző 
-dalárdák: I-sö csoport; Budafoki dalárda, Buda
pesti polgári dalkör, Budapesti MÁV nyugati mű
helyének „Testvériség" dal- és önképző köre, 
Győri ének és zcneegylei, Kecskeméti dalárda, 
Losonci dalegylet., Miskolci daláregylel, Szegedi 
dalárda, Temesvári zenekedvelő egyesület. II-ik 
••söpört: Balassagyarmati dalegylel, Budapesti 
MAv „Viszliang" dalkör. Debreceni „Egyetértés" 
önkepzö dal és zeneegylet, Győri magyar waggon 
és gépgyár „Egyetértés” dal és társasköre, Makói 
dalarda, Mármarosszigeli dalkör, MÁV miskolci 
dal es önképzőkör, Temesvár MAY „Lelkesedés" 
olvasó és dalkör, lilik csoport: Diósgyőri in. kir. 
vas- és acélgyári tisztviselők dalegylete, Kispesti 
dalárda, Bákosligcli dal- es zenekor, Sárvári 
da osegyesület. Székesfehérvári déli vasúti műhely 
dalegyesülel, Székesfehérvári polgári dalkör. 
Közremükdö dalegylet a Budai dalárda versenyen 
kívül. A/ összkarok clöadasaban reszt vesz a 
fent említett versenyző egyleteken kívül a Budai 
dalárda 65 taggal, összesen 1200 dalos. A Zictiy- 
liaiigverseny. Gróf Zichy Géza v. b. t, t. szemé
lyes vezénylete meilell Nemo eimü operájának 
résziekéiből Feleki Ilonka urliölgy, Takács Mihály 
ur a in. kir. opera tagja, Pichler Elemér ur a m. 
kir. operaház tagja, Szikla Adolf ur a m. kir. 
operaház karnagya, a budai dalárda, a Hajdú
szoboszlói dalárda, a szombathelyi dalosegylet, a
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szombathelyi zenekedvelők, a soproni zeneked
velők. a győri ének- és zeueegylet és a székes
fehérvári ni. kir.- honvéd zenekar közreműködésé
vel. Az ünnepély f. hó 12-élöI 16-áig fog tartani, 
melyre járásunkból is igen sokan Szombathelyre 
utaztuk.

Titokzatos idegenek. A napokban két tü- 
rökösen öltözőit ember kéregetolt Máraszombat- 
ban, a csendőrök igazolásra szólították fel őket s 
miután kellően nem tudták magukat igazolni, elő
állítottak a szolgahiróságnál, ahol az idegenek azt 
vallották, hogy ök ehaldeus papok és egy arábiai 
templom részére gyűjtenek. A szolgabiróság azon
ban, miután könyörndoinány gyűjtésre engedélyük 
nem volt, kitiltotta őket a járás területéről.

Tolvaj vendég. Múlt hó 26-án este Hancz 
Marton liiskeszeri illetőségű kocsis Beicli Jakab 
barkóéi korcsmárostól éjjeli szállási kért. A korcs- 
maros a kocsisnak az istállóban adott fekvő 
helyet, virradóra azonban a szállást kérő köszö
nés nélkül tovább állott, de magával vitte egyúttal 
a korcsmáros cselédjének, Szárjas Józsefnek a 
ládáját is. A meglopott cseléd a hálátlan vzndé- 
get a csendörségnél feljelentette. Megállapitottak, 
hogy Hancz Márton a ládával korán reggel Mura
szombatba jött, itt egy lakatossal a ládát fel- 
nyittalla, a ruhancmüekct magához véve, a ládát 
itt eladta, aztán megszökött.

Mint minden évben, ngy az idén is nagy- 
éitékii karácsonyi ajándékkal lógja meglepni clö- 
(izelöil a Festi Napló. Ez a kitünően szerkesztett, 
élénk és tartalmas lap minden egyes alkalommal 
bámulatot es elragad tatást kelleti ajándék-albu
maival előfizetői körében s ezek évröi-évre sok 
ezer nj előfizetőt hódítottak e lapnak, mert azok 
valóban úgy a tartalom becsére, mint a kiállítás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 
Az idén a Festi Napló „Modern Magyar Festő
művészek" eimü albumot lóg küldeni előfizetőinek, 
melynek előkészítő munkálatai már serényen foly
nak. Ez az album fényben és tartalomra nézve 
még az eddigieket is felül lógja mulat és ingyen 
fogja megkapni a Festi Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább Va évet befizetett és egy to
vábbi félévi előfizetésre magát kötelezte. A Festi 
Napló elölizelési ára egész évre 2<S kor., fél évre 
14 kor., negyedévre 7 kor. - Mutatványszámot 
szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., 
Andrássy-ul 27.

A p ró  h ird etések .

A muraszombaljúrási gazdakör műtrágya- 
raktárt tart Kardos József urnái Muraszombatban, 
hol a csehországi Thomas-salak mélermázsáját 
8 korona 60 fillérért adja, a szuperfoszfátot 50 
kilogrammos zsákokban 4 korona 50 filléren; a 
tótkereszluri raktáron a csehországi Thomas- 
salak ára szintén S korona 60 fillér; Vashideg- 
kuton pedig a szuperfoszfát 50 kilogrammos zsá
kokban 4 kor. 25 fillér.

Marhasó kapható kilónként 12 fillérért, riga; 
lenmag kilónkint 44 fillérért Kardos József mura- 
szombali kereskedésében.

Gazdakörünk 2 Kühne-féle sorvetőgépet kínál 
eladásra, jelentkezhetni az irodában.

Koreán egy igen jó karban levő, 32 hold 
szántóföldből és 20 hold rétből álló birtok, mely
hez szép gyümölcsös is tartozik, 4 szobás lakó
házzal és melléképületekkel együtt bérbe adatik. 
Bővebb felvilágosítás Tótkereszlurott Berke Lajos
nál nyerhető.

A muraszombatjárási gazdakör f. hó 26-án 
délelőtt Csendlakon szarvasmarha, sertés és 
baroiuli, szep.ourber 2-.ui délelőtt pedig Mura
szombatban u vásártérén lodiju/.ast rendez.

R É Z I  N É N I .  Szakácskönyv,

Kapható: BALKANYI ERNŐ könyvkereskedésében,



MURASZOMBAT, 1905. ,MURASZOMBAT ES VIDÉKE' AUGUSZTUS 13.

K é z im u n k a
m o n t i r o z á s á t ,  díszítését, továbbá 
m indennem ű díszmunkákat és dísz- 
kötéseket j  u t á n y o s á r b a n  készít 
Ba»lkÁnyÍ El. könyvkötészete.

ÍOO db cigaretta-hüvely
12 kr.-tól feljebb Balkányi Ernő papir- 

kereskedcsében kapható.

A
„Pesti Napló“ uj karácsonyi ajándéka.

Modern Magyar
Festőművészek

a címe uj kiadványunknak, 
melyei 1905. évi karácsonyi ajándékul szánluk t. 

előfizetőinknek.
Ez uj ajáudékmüvünk, noha folytatása és 

kiegészítő része lesz a „Magyar Festőművészet 
Albumáénak, mégis mint teljesen önálló mü gyö
nyörű foglalatja lesz a modern magyar festömü- , 
vészét remekeinek.

Eddigi karácsonyi ajándékaink is a magyar 
irodalmat és magyar művészetet szolgálták, nagy
szabású és nagyértékű diszmüvek százezernyi pél
dányaival terjesztve cl a magyar költészet és festő
művészet nagyjainak alkotásait. A remekművek e 
díszes sorozatát folytatja most a „Pesti Napló* 
uj és minden eddigi ajándékát túlszárnyaló disz- | 
művel: a Modern Magyar Festömüvószek-kel.

ütvén nagyszabású festményt szemeltünk ki 
a modern magyar festők alkotásaiból, nagyrészt i 
mesteri kivitelű mülapokou és
— — gyönyörű, több színnyomású képekben.-------!

Ezenkívül be fogjuk mutatni e műben 
jelesebb festőink vonzóan megirt életrajzát. A szö
veget, amely a modem magyar festőművészet tör
ténelmét fogja tárgyalni, elsőrendű esztétikusaink 
könynyed előadásában, színes képek és rajzok fog
ják tarkítani. Albumunk külső formájában is kö
vetni fogja eddigi törekvéseinket és a magyar könyv- 
kötöiparinüvészct újabb alkotása lesz.

Ezt az uj, páratlan diszü ajándékunkat meg
kapja karácsonyra állandó elöfizetőinkön kívül min
den uj előfizető is, aki mostantól kezdve egy évre 
megszakítás nélkül a Pesti Naplóra előfizet. Az 
előfizetés fél- és negyedévenkint, sőt havonta is 
eszközölhető.

Előfizetési ár: 1 évre 28 kor., V* évre 14 
kor., V4 évre 7 kor., 1 hóra 2 kor. 40 fillér. — 
Mutatványszámot szívesen küldünk. Tisztelettel

A „PESTI NAPLÓ* kiadóhivatala.

Im a k ö n y v e k
magyar, vend szöveggel, díszes kiállításban 
róm. kath. és ág. ev. vallásuak számára 

kaphatók

Balkányi Ernő, könyv- és papirkeres-
kedö és könyvnyomdatulajdonos 

Alsólendva és Muraszom bat.

Tanulónak
egy jó házból való fin, ki írni és olvasni 

jó tud, fizetéssel felvétetik

B A L K Á N Y I  E R N Ő  könyvnyomdájába 
Muraszombat.

Nyomatott

2806/1905. tkv. sz.

Árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré leszi, hogy Kovács .luli.-i 
felsölendviii lakos végrehujlutónnk Torján Ferenc/, 
tobaji lakos végrehajtást szenvedeti elleni 700 kor. 
töke követelés és járulékai és 20 kor. 80 fillér 
árverés kérvényezési költségek kielégítése iránti 
végrehajtási ügyében az ezen kir. járásbíróság, 
mint tkkvi hatóság területén lévő, az alsócsalo- 
gányi 15. sz. tjkvbeni A I. 1, 3—5, 8, 13, 14, 20, 
23, 24. sorsz. 30, 70, 80, 140, 177/c, 198, 201, 
318, 390 és 409. hrsz. birtokból Torján Ferencet 
illető '/* részro 1054 kor.-ban, a 145. sz. tjkvbeni 

: A I. 1. sorsz. 177/b hrsz. birtokból nevezettet 
illetett V4 részre 11 koronában, a 177. sz. tjkv
beni A L I .  sorsz. 54, hrsz. birtokból nevezettet 

I illetett Vs részre 100 koronában, a 174. sz. tjkv
beni A + 1. sorsz. 110/b/l/a hrsz. birtokra 124 
koronában és a 178. sz, tjkvbeni A I. 1. sorsz. 
494 c hrsz. birtokra 28 koronában megállapított 

j kikiáltási árban az árverés az 1881. XL. t.-ez. 155.
! és 150. §. a pontja értelmében elrendeltetik s 

arra határnapul
1905. évi szeptember hó ll-ik  napjának

délelőtt 10 órája Alsócsalogány község házához 
kitüzetett azzal, hogy ezen határnapon a fenti 
ingatlan esetleg a kikiáltási áron alul is cl
adatni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említeti in

gatlan kikiáltási {árának 10% 105 kor. 40 fillér, 
1 kor. 10 fill., 10 kor. 12 fill., 2 kor. 80 fill.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírok
ban a kiküldött kezeihez letenni avngy annak a 
bíróságnál clőlegcs elhelyezéséről szóló elismer
vényt álszolgállatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számítolt ka
matokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egy
idejűleg megállapított árverési feltételek a hivata
los órák alatt ezen kir. tkkvi hatóságnál és 
Alsócsalogány község házánál megtekinthetők.

Muraszombatban, a kir. jbiróság. mint tkkvi 
hatóságnál, 1905. junius 24,

Dr. Svhick, kir. albirö.

Megtekintésre
ajánlom a n. é. Muraszombat ós vidéke 

közönségének

képeslevezőlapjaimat
Balkányi Ernő papirkereskedése 

Muraszom bat.

p ^ M 7 Gazdasági Bankhitel
■ L . IN  i L .  ■ pénzkölcsön közvetítő intézet

— ---------- - A L S Ó L E N D V A  N.

Mindenféle pénzkölcsönügyben készséggel szolgál felvilágosítással és 
tanácscsal minden hozzá fordulónak.

Mindenki tehát a saját érdekében jól cselekszik, ha kölcsönügyében, 
legyen az bármily bonyolult, ezen intézethez fordul.

Gazdasági Bankhitel
pénzkölcsön közvetítő intézet

A L S Ó L E N D V A  N.

Tulajdonos: Fleiner Mór.

T T a 7 Ú r Q 7 Á  ■ Minden darab szappan SCHIGHT 
w  v A C l  ■ névvel, tiszta és ment káros al-

f Á f ' l l l n  a  .  25000 koronát fizet Schicht György 
U U l i H i l l M i O i  cég Aussigban bárkinek, aki bebizo
nyítja. hogy szappana a .SCHICHT* névvel, valamely káros 
keveréket tartalmaz. — - — ■ ----- - - — -■

(.S zarvas- vagy „Kulcs- szappant)

a legjobb és használatban a legolcsóbbl
Ama nagyszerű, hatályos tisztitó erő, valamint ama 

kiadósság, amelyet
Schicht-szappannál

észlelhetünk, lágysága és teljes tisztasága azon különös gyár
tási mód eredménye, amely a nyersanyagok feldolgozásánál a 
legnagyobb pontosságon alapul. A nyersanyagok nagyrészt 
saját müvekben állíttatnak elő.

Milliószor kipróbálva és kitűnőnek bizonyult!

Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




